Partez Kinderopvang
Partez Kinderopvang is een professionele opvangorganisatie voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13
jaar. Op alle dagen staat een gecertificeerd team van medewerkers klaar om kinderen een
educatieve en plezierige tijd te geven. Onze locaties zijn gevestigd in Barendrecht, Oud-Beijerland
en Rhoon.
Voor onze locatie in Rhoon zoeken wij m.i.v. 1-10-2020 ter vervanging van zwangerschapsverlof met
de mogelijkheid tot verlenging, een enthousiaste:

Pedagogisch Medewerker BSO (Gemiddeld 20 uur per week)
Werkdagen in ieder geval op maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag.
Wat ga je doen?
Als pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en
verzorging van een groep kinderen in de leeftijdsgroep van 4 - 12 jaar. Je houdt de kinderen op een
leuke actieve en creatieve manier volgens onze werkwijze en eventuele afspraken met ouders bezig
en daagt ze uit. Hierbij zorg je voor een goeie overdracht naar ouders. Samen met je collega’s zorg je
voor een gezellige en vertrouwde omgeving waarin kinderen zich veilig en fijn voelen.
Over jou
 Je hebt minimaal een relevante afgeronde mbo-opleiding niveau 3 en je bent daarmee
gekwalificeerd om te werken in de kinderopvang.
 Je bent beschikbaar tussen 7.00 tot 19.00 uur en bereid om gebroken diensten te draaien.
 Je hebt affiniteit met kinderen, werkt zelfstandig, bent initiatiefrijk en enthousiast!
 Je bent integer, flexibel (in werkzaamheden en werktijden), goed in samenwerken en
improviseren en hebt een energieke houding;
 Je hebt goede communicatieve, sociale en creatieve vaardigheden;
 Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs i.v.m. brengen en halen van kinderen naar en uit
school en het maken van een uitstapje.
Wij bieden
Een fijne werkomgeving, waarin een goede samenwerking en een positieve sfeer centraal staan.
Een contract van 6 maanden met uitzicht op verlenging.
Inschaling en salariëring conform cao Kinderopvang, schaal 6.
Solliciteren
Ben je enthousiast en wil je solliciteren? Stuur dan voor 1 september jouw sollicitatie en CV naar:
info@abbwbso.nl t.a.v. de coördinator. We zullen de ontvangst van je sollicitatie binnen enkele dagen
bevestigen. Na 01-09-2020 vindt er een selectie plaats en ontvang je een reactie van ons.

